
Grand California



De generații, California a reprezentat întruparea 

libertății, oferindu-le șoferilor posibilitatea de 

a-și aduce confortul de acasă într-unele dintre 

cele mai frumoase locuri din lume. În Grand 

California, această libertate a fost dusă la un alt 

nivel. Autorulota bazată pe modelul Crafter a fost 

concepută special pentru călătorii lungi și pline 

de aventură.  

Ambele modele oferă niveluri excepționale de 

confort, cu finisaje premium și sunt echipate cu 

baie completă, bucătărie, pat în zona din spate 

și iluminare perfectă - astfel încât să vă puteți 

bucura de vacanță în orice colț al lumii.

Grand California.

Grand Freedom.

Ilustrația include opțiuni contra cost.  
Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen Comerciale, pentru informații cu privire la echiparea  
standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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Denumirea modelului indică lungimea totală a autovehiculului, în cm.   Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



Ascultați-vă instinctele, descoperiți noi destinații și  

opriți-vă oricând și oriunde există un loc frumos:  

cu Grand California 680, vă puteți crea propria  

călătorie, oricum doriți. Casa mobilă de 6,80 m  

are la bord tot ce aveți nevoie. Și un spațiu suficient  

pentru o experiență de neuitat.

 Modelul Grand California 680.

Grand moments.

» Grand California 680 | 05



Elementele cheie  
din Grand California 680.

 » Autorulotă premium cu un nivel ridicat de confort

 » Zonă de locuit foarte lungă

 » Pat în zona din spate de 1,67 m lățime și 2,00 m lungime pe partea dreaptă 

și 1,90 m pe partea stângă

 » Dulap de haine cu bară pentru umerașe

 » Unsprezece dulapuri superioare, din care șase se deschid în sus și  

cinci se deschid în jos 

 »  Până la opt geamuri tip camping cu plase împotriva țânțarilor și jaluzele 

plisate disponibile opțional 

 » Bucătărie cu plită pe gaz cu două ochiuri, chiuvetă din oțel inoxidabil, o 

combinație de frigider-congelator de 70 l, dulap inferior încăpător și 

suprafață de lucru suplimentară

 » Baie complet echipată cu duș și toaletă

 » Rezervor de apă proaspătă de 110 l și un rezervor de apă reziduală de 90 l

 » Încălzire pe bază de aer și apă, cu gaz

 » Numeroase prize USB, de 12 V și 230 V în zona de locuit

Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen Comerciale, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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Grand California 600 are dimensiunea ideală pentru o 

vacanță minunată și prelungită cu familia. Cu o lungime de 

6,00 m și înălțime de 2,97 m*, este suficient de compactă 

pentru  campingurile mici, dar și suficient de spațioasă 

pentru o familie de patru persoane, cu doi copii. Și toate 

acestea, datorită plafonului camper opțional absolut nou, 

cu un pat amplasat deasupra cabinei, pentru cei mici.

 Modelul Grand California 600.

Grand holidays.



* Înălțime autovehicul cu trapa din cabina de duș închisă.     Denumirile modelului indică lungimea totală a autovehiculului, în cm.   Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara 
dumneavoastră.
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 Elementele cheie  
din Grand California 600.

 » Autorulotă compactă cu un nivel ridicat de confort

 » Interior multifuncțional

 » Pat pentru doi adulți poziționat transversal în spate, cu suprafața de 

1,93 m* x 1,36 m

 » Pat opțional amplasat deasupra cabinei și plafon panoramic generos

 » Patru geamuri tip camping cu plase împotriva țânțarilor și jaluzele 

plisate

 » Bucătărie cu plită pe gaz cu două ochiuri, chiuvetă din oțel 

inoxidabil, o combinație de frigider-congelator de 70 l și un mic 

dulap inferior 

 » Baie complet echipată cu duș și toaletă

 » Rezervor de apă proaspătă de 110 l și un rezervor de apă reziduală 

de 90 l

 » Încălzire pe bază de aer și apă, cu gaz

 » Numeroase prize USB, de 12 V și 230 V în zona de locuit

Dimensiunile pot avea o toleranță de +/− 3.5 cm.   Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen 
Comericale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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Grand space.
Dimensiuni. Scaune. Mase.

Bucătărie: 1,40 m x 0,40 m x 0,88 m4)  
(L/l/Î)Baie: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3) (L/l/Î)

Număr de paturi: 2
Pat spate (pe lungime):  
2,00 m x 1,67 m în dreapta,  
1,90 m x 1,67 m în stânga
Spațiu de depozitare: 800 l în spate,  
180 l sub pat

Număr de scaune: 2, opțional 4
Înălțime interior: 1,97 m–2,03 m 
Masă: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (L/l/Î)
Banchetă: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m (L/l/Î)

1) Cu oglinzi exterioare, lățimea este 2,41 m.     2) Înălțime autovehicul cu trapa din cabina de duș închisă.     3) Înălțime de stat în picioare în cadrul ușii.      4) Înălțime suprafață de lucru.     5) Este disponibil opțional un pat instalat deasupra cabinei. Acesta oferă spațiu pentru doi copii sau un adult întins 
pe diagonală.     6) Dimensiunile pot avea o toleranță de +/− 3,5 cm.   Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

 Spațiile de locuit  
din modelul
Grand California 680.

Dimensiuni exterioare:  
Lungime: 6,80 m 
Lățime: 2,04 m1) 
Înălțime: 2,84 m2)

Marchiză opțională: 2,50 m x 3,50 m (L/W)

Capacitate de încărcare:
Greutate permisă remorcă: 2 t
Suport biciclete: 35 kg



Număr de scaune: 4
Înălțime interior: 2,18 m–2,20 m
Masă: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (L/l/Î)
Banchetă: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m (L/l/Î)

Baie: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3) (L/l/Î)

Dimensiuni exterioare:  
Lungime: 5,98 m 
Lățime: 2,04 m1) 
Înălțime: 2,97 m2)

Marchiză opțională: 2,50 m x 3,00 m (L/W)

Capacitate de încărcare:
Greutate permisă remorcă: 2 t
Suport biciclete: 35 kg

 Spațiile de locuit  
din modelul
Grand California 600.

Bucătărie: 0,98 m x 0,40 m x 0,88 m4)

(L/l/Î)

Număr de paturi: 2+25)

Pat spate (transversal): 1,93 m6) x 1,36 
m
Pat opțional deasupra cabinei:  
1,60 m x 1,22 m în stânga,  
1,90 m x 1,22 m în dreapta 
Spațiu de depozitare: 800 l în spate,  
180 l sub pat
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03 Două trape de mari dimensiuni (0,70 m x 
0,60 m) cu plase antițânțari și jaluzele. Există o 
trapă deasupra patului din spate și una în față, 
deasupra zonei de servit masa.

04 Patul așezat transversal (1,93 m* x 
1,36 m) din Grand California 600. Confortul 
este doar una dintre caracteristicile patului 
compact din spate. Datorită mecanismului 
dublu de fixare a încărcăturii, tot ce aveți 
nevoie pentru călătorie rămâne în siguranță 
sub pat, în timpul deplasării. Când este rabatat 
într-o parte, oferă și o opțiune utilă de 
încărcare.

Patul așezat longitudinal (2,00 m x 1,67 m și 
1,90 m x 1,67 m) din Grand California 680 (vezi 
imaginea, pagina 7). Patul spate spațios asigură 
mult loc pentru dormit și depozitat. Patul este 
echipat cu două dulapuri inferioare și un dulap 
de haine înalt. Când utilizați compartimentul de 
depozitare de sub pat, mecanismul de fixare 
dublumenține totul pe loc, în siguranță. Când 
este rabatat într-o parte, oferă și o opțiune 
utilă de încărcare.

02 Arcuri taler pentru nopți cu somn 
odihnitor. Arcurile taler oferă un nivel ideal de 
confort, indiferent de poziția în care dormiți. 
În imagine este prezentat Grand California 
680.

01 Spațiu de depozitare ușor accesibil (până la 
980 l) în spate. Există suficient spațiu de 
depozitare a bagajelor sub patul din spate. 
Accesul prin ușa batantă din spate este 
deosebit de practic. În imagine este prezentat 
Grand California 680.Grand dreams.

Depozitare. Baie. Somn.

01 02 03

04

» Patul spate amplasat transversal în Grand California 600



07 Pat opțional deasupra cabinei (1,60 m – 
1,90 m x 1,22 m) cu plafon panoramic (0,70 m x 
0,85 m), scară din aluminiu și lampă de lectu-
ră, în Grand California 600. Poate suporta 150 
kg și oferă spațiu pentru doi copii sau un adult. 
Somiera lamelară poate fi trasă cu o atingere 
de buton și plafonul panoramic are plasă împo-
triva țânțarilor și jaluzea.

08 Geamuri tip camping cu plase împotriva 
țânțarilor și jaluzele plisate. Geamurile tip 
camping se deschid larg pentru ventilație, în 
două poziții.

05 Baie complet echipată cu duș, toaletă și 
diverse compartimente de depozitare.  
Baia impresionează cu siguranță prin designul 
său funcțional bine gândit. De exemplu, 
lavoarul poate fi rabatat când utilizați dușul sau 
toaleta. Toate obiectele necesare sunt asigurate 
pe rafturi, pentru a le preveni căderea. Oglinda 
pliabilă poate fi fixată în poziție. Un senzor de 
mișcare aprinde lampa de pe oglindă. Există de 
asemenea o soluție de depozitare cu patru 
compartimente pentru prosoape. Și pentru a 
proteja baia împotriva umplerii cu apă în exces, 
există două scurgeri care includ un sifon anti-
murdărie și anti-miros.

06 Dulap de baie practic sub lavoar. Ușa 
dulapului asigură protecție împotriva stropilor 
de apă.

07

08

05

06

» Patul amplasat deasupra cabinei, în Grand California 600

Dimensiunile pot avea o toleranță de +/− 3,5 cm.   Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen Comerciale pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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01 Plasă împotriva țânțari din două bucăți pentru ușa glisantă. 
Întreaga deschidere a ușii glisante este acoperită cu plase de dimensiuni 
exacte. Ambele plase pot fi glisate separat cu ușurință în profilurile lor.  
În imagine este prezentat Grand California 680.

Masă de camping și scaune pliante opționale (nu sunt ilustrate în imagi-
ne). Un mod simplu de a sta la aer curat. După utilizare, masa și scaunele 
pot fi depozitate în compartimentele de la ușile batante spate.

Rezervor de apă proaspătă de 110 l și rezervor de apă reziduală de 90 l 
(nu sunt ilustrate în imagine). Rezervorul de apă proaspătă este protejat 
contra înghețului. Ambele rezervoare au un senzor de nivel de umplere.

Marchiză opțională cu carcasă albă sau neagră (nu este ilustrată în ima-
gine). Este confecționată din material textil și se acționează cu o mani-
velă. Marchiza măsoară 2,5 m x 3 m la Grand California 600 – și 2,5 m x 
3,5 m la Grand California 680. Manivela este accesibilă din exterior și 
depozitată în partea de sus a panoului spate.

Ilustrația include opțiuni contra cost.  Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen Comerciale, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.

Grand home.
Gătește. Mănâncă. Trăiește.

02

01

03



02 Suprafață de lucru suplimentară în bucă-
tărie. Grand California 600 este echipat cu două 
elemente de extensie care pot fi utilizate pen-
tru mărirea lungimii suprafeței de lucru din bu-
cătărie, dacă este nevoie. La Grand California 
680 este disponibilă o suprafață de lucru supli-
mentară fixă cu un dulap inferior încastrat.

03 Bucătărie cu multe sertare și o combinație 
de frigider-congelator de 70 l. Dulapul din 
bucătărie asigură spațiul necesar pentru toată 
aparatura și vesela necesare pentru a găti. 
Posibilitatea de acces la frigider din exterior 
este deosebit de utilă. În imagine este 
prezentat Grand California 680.

04 Plită pe gaz cu două arzătoare și chiuvetă 
cu fitinguri pliabile. Plita pe gaz și chiuveta pot 
fi utilizate flexibil, datorită capacului de sticlă 
dublu. În imagine este prezentat Grand Califor-
nia 600.

05 Zonă confortabilă de locuit și luat masa, cu masă mare și patru scaune. Combinația de scaune 
din zona de locuit oferă mult spațiu pentru mâncare, distracție și relaxare. Masa mobilă poate fi ridi-
cată pe spătarul banchetei și depozitată pe pat, din interior sau exterior, înainte de a începe călătoria. 
În imagine este prezentat Grand California 680.

04

05
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Căldură. Adaptare. Relaxare.

Grand electrics.

03

01| 02

03 Treaptă cu acționare electrică, pentru acces și coborâre mai 
ușoare. Treapta se extinde automat când ușa glisantă se deschide. 
Afișajul multifuncțional avertizează dacă treapta este încă extinsă când 
începeți călătoria. 

Încălzire pe bază de aer și apă, cu funcționare pe gaz pentru două butelii 
de gaz2) (neilustrat în imagine). Cinci fante de ventilație distribuie 
uniform aerul cald generat de sistemul de 6 kW, în tot spațiul interior. 
Sistemul stochează 10 l de apă caldă pentru bucătărie și baie.3)

Încălzire opțională pe bază de aer și apă, cu funcționare pe gaz și 
electrică (neilustrat în imagine). Sistemul de încălzire de la bord poate fi 
alimentat și electric, în plus față de funcțiile asigurate de încălzirea pe 
bază de apă și aer. Pentru această funcție este necesară o sursă externă 
de energie.3) 

Încălzire opțională pe bază de aer și apă, cu funcționare pe motorină și 
electrică (neilustrat în imagine). În plus față de funcțiile furnizate de 
încălzitorul pe bază de apă și aer cu funcționare pe gaz și electrică, este 
disponibilă și funcționarea pe motorină și electrică. Astfel este posibilă o 
sursă separată de încălzire care să fie operată pentru o perioadă mai 
lungă, ceea ce permite o greutate mai mică deoarece cele două butelii 
mari de gaz nu mai sunt necesare. O butelie de gaz este necesară pentru 
gătit.4) 

Încălzire suplimentară opțională cu apă cu încălzire suplimentară pro-
gramabilă (neilustrat în imagine). Aceasta suportă încălzirea autovehicu-
lului și-l poate preîncălzi în avans cu până la 60 de minute, prin funcția 
de programare, pentru a dezgheța rapid geamurile, de exemplu.

Încălzire suplimentară opțională cu aer plus încălzire suplimentară pro-
gramabilă (neilustrat în imagine). Încălzirea suplimentară cu aer, pe bază 
de combustibil, încălzește rapid interiorul prin fantele de ventilație. Ca 
opțiune, este disponibilă și o telecomandă.

Încălzire suplimentară opțională cu aer plus încălzire suplimentară cu 
apă, cu funcție opțională programabilă (neilustrat în imagine). 
Încălzirea suplimentară cu aer, pe bază de combustibil, încălzește rapid 
interiorul prin fantele de ventilație. Încălzirea suplimentară cu apă 
suportă încălzirea on-board când motorul funcționează. Preîncălzirea 
autovehiculului poate fi programată sau pornită cu funcția telecomandă 
opțională.

01 Sistemul opțional Kathrein SAT pentru recepția TV. Antena satelit 
poate fi extinsă sau retractată automat. Sistemul poate fi utilizat la 
viteze până la 130 km/h.1)

02 Panou solar opțional pe acoperișul autovehiculului. Grand California 
600 este echipat cu un sistem de 104 W în partea din față a acoperișului, 
iar  Grand California 680 are un sistem de 174 W montat în centrul 
acoperișului. Ambele sisteme alimentează a doua baterie și contribuie la 
menținerea autonomiei în funcție de puterea soarelui.

Instalația de climatizare opțională montată pe acoperiș (randament de 
răcire 2.200 W) (nu este ilustrată în imagine). Sistemul compact și ușor 
este conceput să fie operat cu o sursă externă de electricitate.

1) Când sistemul SAT este închis, înălțimea modelului Grand California 600 ajunge la 3,09 m sau 2,97 m la Grand California 680.     2) Neinclus în volumul livrării.     3) Regulatorul de presiune a gazului, senzorul de impact și filtrul de gaz pentru două butelii sunt deja incluse.
4) Regulatorul de presiune a gazului, senzorul de impact și filtrul de gaz pentru o butelie sunt deja incluse.  Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen Comerciale, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



04  Unitate de comandă centrală cu suprafață 
tactilă pentru controlul încălzirii, alimentării cu 
apă și sistemului solar. Un mod comod de a 
regla și controla tot ceea ce face din campingul 
modern o activitate atât de agreabilă. 

Șase prize USB pentru încărcarea smartpho-
ne-urilor, tabletelor și laptopurilor (neilustrat 
în imagine). Zonele de dormit și mâncat sunt fi-
ecare echipate cu două prize USB - alte două 
prize sunt accesibile și din exterior, când ușa 
glisantă este deschisă.

Patru prize de 230 V și o priză de 12 V 
(neilustrat în imagine). În bucătărie există 
două prize de 230 V, una sub bancheta din zona 
de luat masa și una în zona din spate.

05 Iluminare interioară. O lampă principală 
deasupra dulapurilor superioare, o lampă de lu-
cru deasupra blatului din bucătărie și ilumina-
rea zonei de luat masa creează o ambianță 
plină de căldură. În imagine este prezentat 
Grand California 680. 
 

Iluminare ambientală opțională pentru dulapurile superioare (neilustrată în imagine). Banda lumi-
noasă cu leduri multicolore este controlată de la unitate de comandă centrală. Utilizatorii îi pot regla 
culoarea, luminozitatea și activarea. 

Wi-Fi opțional prin router hotspot LTE (neilustrat în imagine). Generează un hotspot Wi-Fi în autove-
hicul, pentru utilizarea dispozitivelor externe. Este necesară și o cartelă SIM.

04

05
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03

Navigație. Climatizare. Învățare.

Grand drivinG comFort.

02 Instalație de climatizare „Climatronic” opțională. Acest sistem 
oferă controlul temperaturii în 2/3 zone pentru șofer, pasagerul față și 
zona de locuit. Funcția regim de recirculare automat, senzorul pentru 
calitatea aerului și încălzirea suplimentară opțională contribuie împreună 
la realizarea unui climat interior confortabil. 

Sistemul radio „Composition Audio” opțional (neilustrat în imagine). Sistemul cu afișaj monocrom,  
cu putere de ieșire de 2 x 20 W și două difuzoare1) dispune de un slot pentru card SD, un port USB și 
o interfață Bluetooth. 

Sistemul radio „Composition Media” opțional (neilustrat în imagine). Acest sistem este compatibil  
cu Car-Net App-Connect și dotat cu un ecran color TFT de 20,3 cm (8,0 inch), un ecran tactil cu sen-
zori de proximitate, o unitate CD compatibilă MP3, ieșire de 4 x 20 W prin patru difuzoare, un slot de 
card SD, o mufă AUX-IN și un port USB în torpedou, o conexiune Bluetooth și un tuner dual cu Phase-
Diversity (actualizare SC 48).

03 Sistemul de navigație „Discover Media” opțional.2)  Sistemul cu un afișaj tactil color de  
20,3 cm (8 inchi) inclusiv senzori de proximitate, cu putere de ieșire de 4x20 W și patru difuzoare 
oferă navigație hibrid, o selecție de opțiuni pentru hărți, actualizare gratuită online a hărților, 32 GB 
spațiu de stocare media, două porturi USB externe și o interfață Bluetooth, comandă vocală hibrid 
și Internet radio. Sistemul suportă wireless3) AppConnect, We Connect4) și We Connect Plus4). 

0201

Volanul multifuncțional opțional îmbrăcat în 
piele , cu încălzire (neilustrat în imagine). 
Este confortabil la atingere și extrem de facil 
de utilizat. Sistemul radio sau de navigație, un  
telefon mobil și tempomatul, toate pot fi ope-
rate cu aceste butoane. 

01 Afișaj multifuncțional „Plus”. Ecranul 
monocolor TFT afișează informații actualizate, 
cum ar fi temperatura exterioară, autonomia și 
consumul mediu de combustibil. Poate fi 
asemenea utilizat pentru operarea sistemelor 
de asistență pentru șofer și verificarea rapidă a  
funcțiilor autovehiculului.

1) În Grand California sunt disponibile două difuzoare spate suplimentare. Această opțiune va fi introdusă la o dată ulterioară.     2) Disponibil și împreună cu sistemul DAB+ și pregătirea confort pentru telefon, la cerere.     3) Disponibil numai în combinație cu un dispozitiv compatibil CarPlay din sistemul 
de navigație Discover Media.     4) Informații suplimentare despre We Connect și We Connect Plus găsiți la vwn.de/mod.



04

04 Unitate de comandă opțională pentru în-
călzirea suplimentară. Unitatea de comandă 
este ușor accesibilă, în panoul din plafon. 
Ecranul tactil facilitează reglarea și programa-
rea încălzirii suplimentare.
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Tempomat adaptiv ACC opțional.1) 
Adaptează automat viteza 
autovehiculului la cea a autovehiculului 
din față și menține distanța setată de 
șofer. Include sistemul de monitorizare 
a zonei „Front Assist”.
 
Sistem de monitorizare a zonei „Front 
Assist” opțional cu sistem de frânare 
City Emergency Braking2).1) Contribuie 
la reducerea distanței de frânare a 
autovehiculului, în situații critice. 

Sistemul opțional de menținerea a 
benzii „Lane Assist”.3) Contravirează 
dacă banda de circulație este depășită 
neintenționat, alertând în același timp 
șoferul printr-un sunet de avertizare și 
un mesaj pe afișajul multifuncțional.

Monitorizare în unghiul mort și Rear 
Traffic Alert, opțional.1) Emite un sunet 
de avertizare la ieșirea cu spatele dintr-
un loc de parcare dacă un alt 
autovehicul se apropie prea mult. Dacă 
șoferul nu reacționează, sistemul 
minimizează consecințele unui posibil 
accident și, în cel mai fericit caz, 
previne complet un accident prin 
aplicarea frânelor.    

Sistem opțional „Trailer Assist” pentru 
manevrarea remorcii.1) Manevrează 
automat autovehiculele cu remorcă în 
spații de parcare paralele și astfel face 
mai ușoară deplasarea în marșarier până 
la rampe de încărcare sau alte 
obiective. Șoferul trebuie doar să 
selecteze treapta marșarier, să apese 
butonul de asistență la parcare și să 
specifice direcția în care remorca 
trebuie să se deplaseze, utilizând 
comutatorul de reglare a oglinzilor.

Protecție laterală opțională bazată pe 
senzori.1) Monitorizează părțile laterale 
ale autovehiculului și emite avertizări 
vizuale și acustice dacă autovehiculul se 
apropie periculos de stâlpi, ziduri sau 
pietoni.     

Servodirecție asistată electromecanic. 
Mecanismul de direcție dependent de 
viteză, cu revenire activă, optimizează 
experiența și siguranța de conducere și 
obține o precizie de manevrare 
nemaiîntâlnită încă la autovehiculele 
comerciale. 

1) În cadrul limitelor sistemului.     2) Până la 30 km/h.     3) Șoferul trebuie să fie pregătit permanent să intervină peste sistemele de asistență și nu este degrevat de răspunderea de a conduce autovehiculul cu cea mai mare atenție.     4) În funcție de versiunea sistemului radio sau de navigație. Disponibil 
începând cu sistemul radio Composition Media sau superior.     5) Disponibil numai în combinație cu sistemul de navigație Discover Media.     6) Numai în combinație cu tracțiunea integrală 4MOTION.  Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen Comerciale, pentru informații cu 
privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.



ParkPilot opțional. Emite sunete de avertizare 
când sunt detectate obstacole în fața sau în  
spatele autovehiculului la parcare și oferă o 
reprezentare vizuală a distanței dintre 
autovehicul și obstacole.

Cameră pentru marșarier„Rear View” opțio-
nală.1) Simplifică parcarea prin afișarea unei 
imagini limitate a zonei din spatele autovehicu-
lului, pe ecranul radioului sau sistemului de na-
vigație4). Linii de ghidare statice suplimentare 
asistă în procesul de parcare.

Tempomat opțional. La viteze de peste 30 
km/h, sistemul menține viteza stată pe drumu-
rile în pantă.

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope, 
opțional.1) Afișează presiunea actuală pentru fi-
ecare anvelopă și avertizează când există dife-
rențe de la valoarea setată.

Sistem opțional de alertare a șoferului.1) Utili-
zează semnale de avertizare optice și acustice 
pentru a atenționa șoferul să facă o pauză, 
imediat ce detectează un comportament de 
conducere care indică oboseală.

Afișaj opțional indicatoare rutiere.5) Înregis-
trează indicatoarele rutiere și informează șofe-
rul despre situația efectivă de pe drum.

Proiectoare de ceață opționale cu funcție 
adaptivă integrată pentru viraje. Asigură 
vizibilitate optimă în condiții de vreme 
nefavorabilă. Farul cel mai apropiatde viraj 
iluminează marginea drumului,în curbe. 

Pachet opțional Lumini și Vizibilitate. 
Configurat pentru a asigura vizibilitate mai bună, 
acest pachet este format din controlul automat 
al luminilor de drum, care coboară automat 
faza lungă și senzorul de ploaie, care activează 
ștergătoarele de parbriz. Asistentul pentru 
lumini de drum cu funcțiile „Coming Home” și 
„Leaving Home” iluminează zona din jurul  
autovehiculului, pentru siguranță și confort 
optimizate. 

Sistem opțional Hill Descent Assist6)Vă permite 
să coborâți pantele într-un mod sigur și contro-
lat, prin reglarea vitezei motorului și aplicarea 
frânelor, în funcție de necesitate.

Hill Start Assist. Împiedică autovehiculul să ru-
leze înapoi în pantă, prin menținerea presiunii 
de frânare până la două secunde. Astfel mane-
vrarea este mai ușoară la demararea 
în rampe.

Privește înainte. Detectează. Asistă.

Grand prospects.
Control fază lungă, opțional „Light  
Assist”. Coboară automat farurile pentru 
ca șoferii autovehiculelor de pe 
contrasens sau care circulă în față să nu 
fie orbiți. Când este activat, sistemul 
aprinde automat faza lungă  când 
autovehiculul se deplasează cu peste 60 
km/h, în întuneric complet. 

Monitorizarea opțională a unghiului 
mort.1) Utilizează un afișaj amplasat în 
oglinda exterioară pentru a avertiza 
când senzorii detectează un 
autovehicul în unghiul mort.

Crosswind Assist.1) Ca sub-funcție a 
Programului electronic de stabilitate, 
asigură asistență în cazul unor rafale 
puternice de vânt lateral, prin adaptarea 
automată a intervenției frânei, dacă este 
necesar.

Asistență direcție la parcare „Park 
Assist”, opțional.1) Direcționează 
manevrele la parcarea în spațiile de 
parcare paralele. Când este cuplată 
treapta marșarier, autovehicul preia 
automat controlul direcției. Tot ce 
trebuie să facă șoferul este să acționeze 
accelerația și frâna.
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Grand tour.
Autonomie. Confort. Tracțiune.

Motor diesel puternic cu tracțiune față (neilustrat în imagine). Motorul a 
fost dezvoltat special pentru a răspunde cerințelor autovehiculelor co-
merciale. Are o durată de viață lungă și satisface cerințe ridicate de per-
formanță. Parcurge distanțe importante cu eficiență și fiabilitate, chiar 
când este supus unor sarcini extreme. Consumul redus de combustibil vă 
permite o flexibilitate mărită în planificarea traseelor.

Cutie de viteze automată cu 8 trepte de viteză (neilustrată în imagine). 
Cuplul ridicat al modelului Grand California este transferat la roți aproa-
pe fără nicio întrerupere a forței de tracțiune. Ceea ce permite un condus 
confortabil cu consum redus de combustibil, chiar și în traficul urban 
bară la bară.

Tracțiune integrală 4MOTION opțională (neilustrată în imagine). Tracțiunea 
integrală 4MOTION permanentă distribuie cuplul între puntea față și  
puntea spate către toate cele patru roți, în funcție de necesitate. Astfel în-
cât Grand California poate să mențină contactul optim cu drumul.

2,0 l TDI (130 kW, 410 Nm) 
în Grand California 680

2,0 l TDI (130 kW, 410 Nm) 
în Grand California 600

Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen Comerciale, pentru informații 
cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile în țara dumneavoastră.
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06

Finisaje vopsea, jante 
și tapițerie scaune.

04

07 08

02 03

01 Reflex Silver. Finisaj cu vopsea metalizată, opțional.
02 Indium Grey. Finisaj cu vopsea metalizată, opțional.
03 Candy White. Finisaj cu vopsea uni.
04  Reflex Silver/Indium Grey. Finisaj cu vopsea în două nuanțe, 

opțional.
05 Candy White/Cherry Red. Finisaj cu vopsea în două nuanțe, opțional.
06  Candy White/Mojave Beige Metallic. Finisaj cu vopsea în două 

nuanțe, opțional.
07  Candy White/Deep Ocean Blue. Finisaj cu vopsea în două nuanțe, 

opțional.
08 Tapițerie „Valley” textilă pentru scaune Palladium.
09  Jantă din oțel 6 ½ J x 16 argintiu cu capac central.  

Cu anvelope 205/75 R 16 C.   
10  Jantă din oțel 6 ½ J x 16 negru cu capac complet.  

Cu anvelope 205/75 R 16 C.     
11  Jantă opțională din aliaj „Lismore” 6 ½ J x 17.  

Cu anvelope 235/65 R 17 C.    

05

01

09 10 11

Autovehiculele noastre sunt echipate cu anvelope de vară ca standard. Dealerul dumneavoastră Volkswagen vă va consilia cu plăcere.     Contactați distribuitorul dumneavoastră local autorizat Volkswagen Comerciale, pentru informații cu privire la echiparea standard și opțiunile suplimentare disponibile 
în țara dumneavoastră.



Exterior

»  Jante de oțel 16 inch argintiu, 
cu capace centrale

» Faruri cu becuri cu halogen duble 

»  Grilă radiator, granulat,  
cu o bandă cromată în partea de sus

»  Bară de protecție gri cu mască vopsită  
în culoarea autovehiculului  

» Benzi laterale de protecție granulate 

» Geamuri termoizolante

Interior

» Tapițerie „Valley” textilă Palladium 

» Două scaune individuale în primul rând de scaune 

» Volan cu înălțime și înclinare reglabilă 

» Sistem complex de depozitare 

» Patru suporturi de pahare în cabina șoferului 

» Podea acoperită cu cauciuc, în cabina șoferului

Funcție

»  Tehnologie BlueMotion Technology cu sistem start/
stop și recuperarea energiei la frânare 

» Două prize de 12 V în cabină 

» Macarale de geam acționate electric 

» Închidere centralizată cu telecomandă

Siguranță

» Sistem de frânare automată post-coliziune 

» Hill Start Assist 

» Lumini de zi 

» Airbag șofer 

» Program electronic de stabilitate 

» ABS, TCS, EDL 

» Avertizare centură de siguranță pentru șofer 

» Imobilizator electronic 

»  Servodirecție electromecanică 

Alte echipamente sunt prezentate 
în catalogul Crafter.

Returnarea și reciclarea autovehiculelor ajunse la finalul ciclului de viață. 
Volkswagen răspunde provocărilor societății moderne și le ia în considerare în toate produsele 
noi ale mărcii Volkswagen. Același lucru este valabil de asemenea și pentru protecția mediului și  
resurselor. Astfel, toate autovehiculele Volkswagen noi pot fi reciclate în mod ecologic și, pentru în-
deplinirea condițiilor legale, pot fi returnate gratuit. 

TDI® și 4MOTION® sunt mărci comerciale înregistrate ale Volkswagen AG și ale altor companii ale 
Grupului Volkswagen, din Germania și din alte țări. Dacă o marcă comercială nu este însoțită de  
semnul ® în prezentul document, nu înseamnă că aceasta nu este o marcă comercială înregistrată 
și/sau că această marcă poate fi utilizată fără aprobarea scrisă prealabilă a Volkswagen AG.

Unele dintre autovehiculele prezentate sunt echipate cu opțiuni ce presupun un cost suplimentar. 
Accesoriile decorative conținute în imagini nu sunt incluse în specificația standard.

Echipările opționale și standard nu pot fi prezentate în totalitate în acest catalog. Unele opțiuni 
pot duce la perioade mai lungi de livrare a autovehiculului. 

Informațiile oferite aici legate de specificații, echipare, aspect, date tehnice și costurile de operare 
ale autovehiculelor se bazează pe caracteristicile pieței germane și sunt conforme cu informațiile 
disponibile la momentul tipăririi. Dealerul dvs. Volkswagen vă va informa cu plăcere despre 
diferențele specifice țării dvs. Poate face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

echipare standard suplimentară. inFormații Generale.
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